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List gończy 

Niżej opisany Georg Buchner, student medycyny w Darmstadtu. opuścił kraj, uchyla
jąc się w ten sposób od wdrożonego przeciwko niemu śledztwa sądowego o współ
uczestnictwo w poczynaniach, mających charakter zdrady stanu. Wzywa się zatem 
wszystkie władze w kraju i za granicą, aby w razie ustalenia miejsca pobytu wymie
nionego. zatrzymały go i odesłały do niżej podanego urzędu. 

Darmstadt, dnia 13 czerwca 1835 r. 
Wielkoksiążęcy radca sądowy Georgi jako sędzia śledczy ustanowiony przez Wielko
książęcy Sąd prowincji Górna Hesja. 

Rysopis 
Wiek: dwadzieścia jeden lat 
Wzrost: sześć stóp, dziewięć cali nowej miary heskiej 
Włosy: jasne 
Czoło: bardzo wypukłe 
Brwi: jasne 
Oczy: szare 
Nos: duży 
Usta: małe 
Broda: jasna 
Podbródek: okrągły 
Twarz: owalna 
Cera: świeża 
Budowa: silna, szczupły 
Cechy szczególne: krótkowzroczność. 

Georg Blichner (1813 - 1837) 

Niemiecki dramatopisarz. prozaik, p1.Jblicysta okresu Młodych Niemiec, jeden znaj
wybitniejszych przedstawicieli realizmu psychologicznego. Syn lekarza. W Strasburgu i 
w Giessen studiował medycynę. Duży wpływ na postawę i poglądy Buchnera wywarły 
idee wolnościowe i rewolucyjne (m.in. Saint-Simon). Wraz z przywódcą mieszczań 

skiego ruchu opozycyjnego F.L. Weidigiem założył organizację rewolucyjną pod 
nazwą Towarzystwo Praw Człowieka (Gesellschaft der Menschenrechte) i napisał jej 
manifest „Goniec heski" (1834), w którym wzywał chłopów do walki przeciw szlachcie. 

Za swoją działalność polityczno_-społeczną był ścigany przez po
licję Górnej Hesji. W dramacie „Smierć Dantona" (1835) dał wyraz 
swym rewolucyjnym przekonaniom, próbował znaleźć odpowiedź 
na pytanie, dlaczego Wielka Rewolucja Francuska nie przyniosła 
oczekiwanych wyników. Nie ukończony dramat „Woyzeck" (1836, 
wydany 1879) jest zapowiedzią tragedii naturalistycznej. Ponadto 
autor sz'kicu „Lenz" (1835), satyrycznej komedii politycznej „Leon
ce i Lena" (1836), przekładów dramatów V. Hugo „Marii Tudor" i 
„Lukrecji Borgii". 

Hans Mayęr 
Woyzeck 

21czerwca1821 r. o godzinie pół do dziesiątej wieczorem, fryzjer Johann 
Christian Woyzeck, lat czterdzieści jeden, przebija sztyletem swoją kochankę. 
czterdziestosześcioletnią wdowę po chirurgu Woost. w bramie jej domu przy uli
cy Sandgasse w Lipsku. Czyn zostaje dokonany przy pomocy ostrza ułamanej 
szpady; Woyzeck nabył Ją krótko przed zbrodnią z zamiarem zagrożenia nią 
kobiecie. Po południu w dniu zbrodni dał jeszcze dorobić uchwyt do klingi. 
Sprawca ucieka na widok leżącej przed nim martwej kobiety (głęboka rana w 
piersi spowodowała natychmiastową śmierć), zostaje jednak zaraz 
ujęty i pozwala się bez oporu odprowadzić do więzienia. Nie przy
chodzi mu nawet na myśl zapierać się swego czynu. 

Przypadek jasny - morderstwo z zazdrości. Otello w środo
wisku lipskiego małomieszczaństwa. Sąsiedzi wiedzieli odi dawna, że 
stosunek Woyzecka do wdowy Woost nie wróży niczego dobrego. 



Gwałtowna scena, która doprowadziła do przestępstwa nie była czymś 
niezwykłym: już dawniej zdarzały się sprzeczki i bójki między nimi. Woostowa 
podstarzała i bynajmniej nie piękna, chętnie zadawała się z żołnierzami straży 
miejskiej; nie uchodziła ani za szczególnie wybredną, ani za trudną do zdobycia. 
Woyzecka coraz częściej zaniedbywała i odprawiała z kwitkiem. Nie chciała 
publicznie pokazywać się z podupadłym, niechlujnym mężczyzną bez pracy i 
stałego zajęcia; dawała mu odcz.uć niechęć i lekceważenie. Tak więc wzgar
dzony od dawna nosił się z myślą o zemście: wystarczyła ponowna odmowa w 
chwili czynu. by Woyzecka wprawić w nieprzytomną wściekłość i podniecenie, 
które popchnęły go do zadania ciosu. 

Dotąd wszystko jest jasne. Woyzeck chętnie udziela informacji: nie stara 
się niczemu zaprzeczać ani cokolwiek upiększać. Postępowanie sądowe o mor
derstwo zostaje wdrożone, pismo obrończe wniesione. Kładzie ono nacisk 
wyłącznie na okoliczności łagodzące. Wszystko zdaje się przybierać normalny 
przebieg, gdy w norymberskiej prasie rozpowszechnia się notatki, że podobno 
Woyzeck cierpiał dawniej na okresowe zaburzenia świadomości i że na ludziach, 
którzy go znali, robił czasem wrażenie niepoczytalnego. Obrona oczywiście na

tychmiast domaga się badania sądowo-l'ekarskiego Woyzecka i 
poddania go obserwacji psychiatrycznej, co też zostaje przez sąd 
zarządzone. Radca dworu dr Clarus otrzymuje polecenie obserwo
wania Woyzecka - który sam siebie wcale nie uważa za niepoczytal
nego czy nieodpowiedzialnego - i wydania opinii o jego stanie psy
chicznym. 

Tak też się stało. Mniej więcej po miesiącu, we wrześniu 1821 r. Clarus 
przedkłada sądowi wynik swych badań i obserwacji. Przedyskutował z Woyzec
kiem różne etapy jego życia, starał się wyrobić sobie sąd o intelektualnych i' 
moralnych cechach przestępcy i doszedł do następującego wniosku: Woyzeck 
zdradza wprawdzie „dość duże zdziczenie moralne I stępienie naturalnych 
uczuć, prawdZiwą obojętność w odniesieniu do teraźniejszości I przyszłości", jak 
również „brak zewnętrznej i wewnętrznej postawy", nie wykazuje jednak żad
nych oznak zaburzeń psychicznych. W rozmowie odznacza się „uwagą, zasta
nowieniem, szybką orientacją, trafnym sądem i doskonalą pamięcią", krótko 
mówiąc wszystko to jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek niedomogi władz umysło

wych. Również I dotychczasowy tryb życia Woyzecka wydaje się biegłemu nor
malny. Zapewne podsądny jest naturą niezrównoważoną, ma najróżniejsze za
wody, a przecież żadnego właściwego. Wyuczył się perukarstwa, potem mając 
lat osiemnaście, po skończeniu terminu, rzucił zawód, by udać się na wędrówkę. 
Był bądź służącym. bądź pielęgniarzem, to znów fryzjerem; służył potem dwanaś
cie lat w wojsku, skąd uciekł, by znów zacząć od nowa, został zwolniony, miał 
okresy zupełnego nieróbstwa. Usiłował z początkiem zimy 1820 r. po dłuższej 



bezczynności zaciągnąć się jako żołnierz do straży miejskiej w Lipsku, podanie 
jednak zostało odrzucone, gdyż papiery jego nie były w porządku: wałęsał się 
odtąd, aż do dnia popełnienia zbrodni, ponury i bezrobotny po różnych domach 
noclegowych. W całym tym życiu brak było stabilizacji, cechował je niepokój i 
popłoch, ale widocznie nie na tyle wykraczało poza granice ustalonych norm -
dla tej zwłaszcza generacji, która dopiero od roku 1815 r. wyzwoliła się z zamętu 
rewolucji, walk, powstania i rozpadania się państw - żeby je określić jako życie 
człowieka umysłowo chorego. 

Wykaz duchowych wzruszeń w życiu Woyzecka również nie przebiega 
linią prostą. Na przemian nawiązuje i zrywa stosunki z kobietami. W 1810 r. jest jak
by zdecydowany poślubić niejaką pannę Wienberg, z którą ma dziecko. Jego 
komendant przyrzeka mu pomoc w przebrnięciu przez konieczne do zawarcia 
małżeństwa formalności: pozornie wszystko jest w porządku, gdy nagle Woyzeck 
porzuca kobietę i dziecko. Kiedy potem już z dala od niej, dowiaduje się, że 
dziewczyna związała się z innym, opanowuje go głęboka rozterka i niepokój. 
Rzuca znów wszystko, przenosi się z oddziałów holenderskich, kwaterujących w 
Meklemburgu do Szwedów, by znaleźć się w pobliżu byłej kochanki, zdobywa ją 

na nowo - i znów opuszcza. W Lipsku, gdzie od lutego 1818 r. mieszka 
stale, poznaje wdowę Woost, którą potem zabije. Jest ona pasierbicą 
gospodyni. Zdobywa Ją bez trudu, nie może jednak utrzymać przy 
sobie, nie potrafi powstrzymywać jej od częstego obcowania z 
żołnierzami wszelkiego autoramentu. W mieszkaniu słychać ciągłe 
kłótnie I awantury, Woyzeck prześladuje kobietę, która przywołuje na pomoc 
swoich krewnych. Awanturnik zostaje pobity, musi się wyprowadzić, czatuje na 
kochankę, gdy ta z innymi idzie potańczyć na kiermaszu, zostaje odtrącony, 
jego ubóstwo wyszydzone; znów ją śledzi, sceny się powtarzają . Finał - siedem 
klutych ran. 

Wszystko to jest chwiejne, niestałe, wichrowate; jednak rzeczoznawca 
nie może dopatrzyć się w tym poczynań człowieka niepoczytalnego. Woyzeck 
bywał często pijany, ale i to nie jest wystarczającym argumentem do zmiany 
orzeczenia. Tak więc psychiatra może stwierdzić tylko pełną odpowiedzialność 
sprawcy za jego czyn. Oznacza to karę śmierci. Johann Christian Woyzeck zos
taje skazany na śmierć przez ścięcie; wykonanie wyroku ustalono na dzień 13 
listopada 1822 r., podanie o łaskę odrzucono. 



Atilla József 
WE MGLE, W CISZY 
(fragment) 

Nie czekam już na nic. Milczę. 
I żyję tak jak mogę. 

Jest jak jest. 
I mija dzień za dniem. 

W oczach zamiera światło dnia. 
Źrenicom starcza jedna l.ampa. 

Rana gdy jest - to boli. 
Płonący ogień na pewno zgaśnie. 

Nie krzywdzę tego, kto mnie krzywdzi. 
Kto mi współczuje, temu nie współczuję. 

Niech się cieszą oficerowie, 
bo już nawet nie czuję głodu. 

Coś dzieje się ze mną, 
to ani śmierć, ani życie. 

Kopał mnie zawsze kto tam chciał, 
a ja znosiłem wszystko. 

Aż zobaczyłem mgłę 

rozjaśnioną wielkim blaskiem. 

I kiedy umilkły dzikie odgłosy 
mojej walki 

usłyszałem tylko ciszę -
jedyne bogactwo biednych. 

1925 r. 

Ił ; eorg Biichner 
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.Woy<~k·. oo p<xUo"'e puek~do Jeuego beberto ~ 
Obsada: 

Woyzeck - Słowomir Maciejewski 
Maria - Matylda Podfilipska 
Kapitan - Paweł T chórzelski 
Doktor - Michał Marek Ubysz 
Major - Marek Milczarczyk 
Podoficer - Tomasz Mycan 
Andrzej - Grzegorz Wiśniewski 
Kasia - Anna Mogolska-Milczarczyk 
Karol - Dariusz Bereski 
Babcia - Wanda Ślęzak 
Pijak - Jarosław Felczykowski 
Chłop l - Niko Niakas 
Chłop 2 - Zbigniew Przybylski 

W spektaklu wykorzystano muzykę: Rammstein „Mutter", 
Nine lnch Nails „The Fragiles" 

Opracowanie tekstu i reżyseria: 
Iwona Kempa 

Scenografia: 
Tomasz Polasik 

Asystent reżysera - Paweł Tchórzelski 
Inspicjent - Janina Sachwanowicz-Niakas 
Sufler - Anna Kruzińska 

Premiera: 29 listopada 2003 roku 



Lecz znów powstają wątpliwości: zgłasza się pewien rentier, u którego 
Woyzeck był swego czasu służącym, i donosi o objawach pomieszania zmysłów, 
które w tym czasie zaobserwował u Woyzecka, Uwaga zaostrza się, badane są 
również wcześniejsze relacje, do których dotąd nie przywiązywano uwagi. W 
więzieniu skazaniec opowiadał księdzu o swoich halucynacjach: słyszał głosy, 
miewał sny, które odsłaniały mu tajne znaki rozpoznawcze wolnomularzy z cze
go wnioskował, że Jest przez nich śclgany. K iedyś widział na niebie trzy ogniste 
twarze. Również i przed morderstwem coś mu szeptało przynaglająco w przenik
liwym rytmie: „Zabij Woosłową! ", a innym razem: „Już . już l" Powiedział sobie 
wtedy: „Tego nie uoblsz", ale głos odpowiadał: „A jednak zrobisz to!". 

Wszystko nabiera teraz znaczenia. Wysuwa się zagadnienie przyczyn 
owej niestałości w życiu delikwenta oraz jego dawniejszych stanów psy
chicznych: egzel<ucja zostaje odroczona, Clarus znów podejmuje obserwację i 
badanie. Z pięciu poprzednich wizytacji robi się dokładne studium, trwające 
dwa miesiące (styczeń, luty 1823 r). Woyzeck opowiada teraz wyczerpująco, w 
jaki sposób niepokój i niepewność egzystencji wpłynęły na jego usposobienie: 

mówi z żalem o porzuconej kochance, o swoim dziecku, które opuścH, a także o 
udrękach i prześladowaniu jakie znosił w służbie woskowej, o poniewieraniu 
przez oficerów, o kłopotach i trudnościach w okresie prób trwałego uporząd
kowania swoich spraw, zdobycia potrzebnych papierów. Do tego dołączyło się 
zazdrość, uczucie porzucenia, ponieważ niczego nie reprezentował, nic nie za
rabiał. Na domiar głupie opinie ludzkie, bqdż pełne szyderstwa i pogardy, bqdź 
zdawkowego współczucia, nazywające go „dobrym człowiekiem", co zawsze 
odczuwał jako szczególną obrazę. 

Duchowy schemat tego człowieka staje się teraz wyraźniejszy: ale mimo 
wszystko biegły nie może się zdecydować na zmianę swej opinii. Znów składa 
orzeczenie, tym razem w wyczerpującej formie, w którym Woyzecka uznaje za 
człowieka poczytalnego. Obecnie Clarus występuje z całą pompą i emfazą. 
Pe'łen wstrętu i oburzenia prezentuje zrównoważonemu obyczajowo społe
czeństwu owego Woyzecka, na którego odrażającym przykładzie należy się 
uczyć, do czego może doprowadzić „niechęć do pracy, hazard, opilstwo, 
nielegalne zaspokajanie popędu seksualnego i złe towarzystwo". Widzenia, 
halucynacje i wewnętrzne głosy tłumaczy rzeczoznawca pojęciami czysto 
fizjologicznymi jako złudzenie zmysłowe, wywołane nieprawidłowym krążeniem 



krwi - to ostatnie jako wynik nieregularnego trybu życia. Następuje ponowne 
skazanie, odrzucenie wszystkich podań o łaskę i wykonanie wyroku śmierci 27 
sierpr11ia 1824 r. na lipskim rynku, w obecności wielkich tłumów, które - jak 
przedstawiono na jednym z ówczesnych sztychów - popłynęły fawą, by po trzy
dzjestoletniej „posusze" móc rozkoszować się takim widowiskiem. („,) 

W 1825 r. radca dworu Clarus ogłasza swoje szczegółowe orzeczenie w 
specjalnej publikacji, poza tym obydwie jego opinie drukuje czasopismo farma
kologiczne „Zeitschrift tur die Staatsarzneikunde". Jeszcze w tym samym roku 
odpowiada mu bawarski fizyk krajowy dr C.M.Marx w piśmie pt. „Czy morderca 
Johann Christian Woyzeck stracony 27 sierpnia 1824 r. w Lipsku, był niepoczy
talny?" Dyskutant potwierdza pytanie, co poprzednio uczynił już recenzent 
orzeczenia Clarusa w „Jer11ajskiej Gazecie Literackiej", Dr Marx odrzuca nzjo

'logiiczną interpretację zmysłowych zjawisk Woyzecka, której jednak z kolei bror11i -
przeciw Marxowi - lipski profesor fizjologii dr Heimroth w piśmie z roku 1825. W 
1838 r. ukazuje się ostatnia publikacja, poniekąd epilog tej sprawy, zestawiająca 
wszystkie argumenty owego fachowego sporu i dochodząca w rezultacie do 
potwierdzenia poczytalności Woyzecka. 

Życie, czyn i los tego mordercy pozostają w ścisłej wzajemnej zależ
ności, na przełomie dwóch form oceny duszy ludzkiej i jej tajemnic. Tym tłumaczy 
się znaczenie, jakie osiąga zarówno u „psychoanalityków" ówczesnych jak i u 

naukowców ten w gruncie banalny casus kryminalny, ów czyn jak 
gdyby wyjęty z „Kroniki wypadków". To wyjaśnia również przeksz
tałcenie owego „fait divers" w wiekopomne dzieło niemieckiej litera
tury, w jeden z najśmielszych i najwspanialszych pomników sceno
pisarstwa: dramat Georga Buchnera „Woyzeck". 

Buchner znał orzeczenie radcy dworu Clarusa - wynika to jasno z róż
nych wersji dramatu. Przekazane w opinii biegłego warunki życiowe i zrelac
jonowane wypowiedzi historycznego Woyzecka przeważnie powtarzają się w 
utworze, są wszędzie, ale na miarę wielkiego dramaturga są przetworzone w ak
cję i z nią stopione. Sam casus kryminalny i najważniejsze sytuacje życiowe 
historycznego przestępcy, jego strach przed wolnomularstwem i prześladujące 
go ogniste twarze są wydarzeniami i widziadłami prześladującymi również 
biednego Franza Woyzecka stworzonego przez Buchnera. Buchner czytał 

prawdopodobnie również sprawozdanie Clarusa drukowane w 1824 i 1826 roku 
w czasopiśmie farmakologicznym Henkego. Ojciec pisarza, Ernst Buchner, był 
współpracownikiem tego czasopisma i posiadał komplet roczników. Syn, przy
puszczalnie w okresie między powrotem z Giessen, a ucieczką, w czasie na wpół 
dobrowolnych, na wpół przez ojca wymuszonych studiów medycznych, poznał 
tutaj obok innych relacji również i tę o Woyzecku i jak na to wskazuje wierne 
przeniesienie raportów eksperta do dramatu - notował je we fragmentach. Oto 
wszystko, co przez porównanie tekstów można z całą pewnością stwierdzić. 
„Woyzeck" jest również owocem heskich przeżyć Buchnera. O stosunku dramatu 
do heskiej epoki przeżyć autora decyduje nie tylko to, że osoby dramatu mówią 
dialektem heskim, że tamburmajor jest heskim oficerem, a lekarz profesorem 
giesseńskiego uniwersytetu (ów na wpół zwariowany anatom i fizjolog Willb
randt), że Buchner zawdzięcza znajomość tego przypadku kryminalnego swoim 
czasom darmstadtskim, a spojrzenie na świat Woyzecków swemu życiu w takim i 
podobnym środowisku - lecz przede wszystkim zasadniczy problem dzieła, ów 
znany dysonans, który zabrzmiał już w „Heskim posłańcu" i „Dantonie". 

Tylko takie spojrzenie retrospektywne na kluczowe problemy świato
poglądowe ujawnia wewnętrzną jedność w życiu i dziele Georga Buchnera, 
pozwala rozpatrywać jego polityczną działalność i dramaturgiczną technikę( ... ) 
jako wewnętrzną jedność i nieuniknioną konsekwencję, powiązane nie tylko 
temperamentem i atmosferą autora, ale przede wszystkim identycznością pos
tawionych zagadnień. Georg Buchner nie pisał „dla sceny", nie pisał też po to, by 
niemieckim widzom dostarczyć nowych komedii czy tragedii przeznaczenia; 
pisał dążąc do uchwycenia i wyjaśnienia zagadek ludzkiej egzystencji, zada
nych politykom, filozofom, dociekliwym badaczom przyrody, które u niego, 
posiadającego talent poetycki najwyższej klasy, przekształcają się nie tyli< o w 
rozprawy i manifesty, lecz także w akcję i formę; obok abstrakcyjnego stawiania 
problemów, BQchner tworzy żywe i niezapomniane postacie, którym „przydarzył 
się" ów abstrakcyjny problem .. 

Ostatecznie- i to jest decydujące- idzie w „Woyzecku" jak poprzednio 
w manifeście i „Dantonie", zawsze o to samo zagadnienie: o zależność ludzkiej 
egzystencji od okoliczności, które „istnieją poza nami", „Straszliwy fatalizm historii" 
i jego „niszczącą potęgę" przeczuł Buchner już w swoich najwcześniejszych 
giesseńskich czasach. Studium historii, przede wszystkim wielkich politycznych 
przewrotów, postawiło przed nim pytanie, które pojmował jako zagadnienie 
przeznaczenia ludzkiego istnienia: „Czym jest to, co w nas kłamie, 
morduje, kradnie?" Było to pytanie o p roblem czynników kierujących 
ludzkim losem, było to zagadnienie wolności, względnie z góry zde
terminowanej decyzji ludzkiej woli, możności względnie tylko pozor
ności wkraczania przez działanie i planowanie w bieg historii lub życia 
jednostki. 



Emil Cioran 
O NĘDZY 

Gdy myślę o tym, że nędza jest najściślej związana z egzystencją człowieka , 
wiem, że nie mógłbym się podpisać pod żadną teorią ani doktryną reformy społecz
nej. Wszystkie wydają mi się równie głupie i bezużyteczne. Nawet milczenie zdaje mi 
się krzykiem. Zwierzęta, żyjące wszak pod przymusem własnej natury, nie znają 
nędzy , bo nie znają hierarchii i zależności wzajemnej. Zjawisko nędzy pojawia się 
wyłącznie u człowieka, bo tylko on umiał swojego bliźniego uczynić swoim podda
nym. Żadne zwierzę nie szydzi z innego, które jest do niego podobne jak kropla wody 
do drugiej. Tylko człowiek jest zdolny do takiej samowzgardy. 

Całe miłosierdzie świata podkreśla tylko jeszcze wyraźniej nędzę. ukazując 
ją jako jeszcze okropniejszą i bardziej niezrozumiałą, niż gdyby była zupełnie zosta
wiona własnemu losowi. Podobnie jak krajobraz ruin, widok nędzy boli cię wskutek 
pustki po człowieku. wskutek żalu, że ludzie nie zmieniają radykalnie tego, co zmienić 
jest w ich mocy. Z drugiej strony odczucie to łączy się z innym - immanencji i 
wieczności nędzy , jej nieuchronności i fatalności wszędzie tam, gdzie żyje człowiek . 
Chociaż wiesz, że ludzie mogliby wyeliminować nędzę , zdajesz sobie przecież 
sprawę z jej odwieczności; w ten sposób rodzi się w tobie jakiś niezwykły , gorzki 
niepokój, jakiś paradoksalny wewnętrzny zamęt, tak że widzisz czlowieka w całej 
jego lichocie i nędzy. Albowiem nędza obiektywna, społeczna, jest tylko bladym 
odblaskiem nieskończonej wewnętrznej nędzy człowieka . Gdy myślę o nędzy, prze
chodzi mi wszelka ochota do dalszego życia. Właściwie powinienem odrzucić pióro i 
pójść do jakiejś rudery, aby wspomóc mieszkających tam biedaków, boć przecie 
byłby to skuteczniejszy dowód człowieczeństwa niż napisanie książki, która przyczyni 
się jedynie do jeszcze silniejszego zatrucia tego nieszczęsnego, samotnego świata . 
Opada mnie śmiertelna beznadzieja na myśl o straszliwej nędzy człowieka , o jego 
zgnilstwie i zgangrenowaniu. To zwierzę rozumne (powiedzmy!) bierze się za budo
wanie, za teorie, pasjonuje się ideologiami w obliczu nędzy , zamiast zrzucić z siebie 
wszystko w geście wyższego zrozumienia i głębokiej komunii. Choć nie sposób 
interweniować w niczyje życie , choć w istocie nikogo nie można wyrwać z osa
motnienia w cierpieniu , to przecież bierność jest zbrodnicza . tak jak zbrodnicza jest 
zdawkowa litość - a taka jest litość wszystkich ludzi. Istnienie nędzy na świecie 
kompromituje człowieka bardziej niż cokolwiek innego i wyjaśnia. dlaczego 
megalomania tego zwierzęcia musi kiedyś skończyć się katastrofą. Na widok nędzy 
wstydzę się nawet za to , że istnieje muzyka , która w takim sąsiedztwie staje się czymś 
bez wyrazu . zimnym. Istotą życia społecznego jest niesprawiedliwość. Czy w tej 
sytuacji można jeszcze być zwolennikiem jakiejś doktryny społecznej i politycznej? 

Nędza niszczy w życiu wszystko, czyni je obrzydliwym, wstrętnym , widmo
wym. Jest bladość arystokratyczna i bladość nędzy. Pierwsza jest owocem wyra
finowania, druga - mumifikacji. Albowiem nędza obraca wszystko w fantomy, rodzi 
cienie życia, dziwaczne zjawy podobne kształtom wypełzającym ze zmierzchu. jaki 
nastąpi po kosmicznym pożarze. W konwulsjach nędzy nie ma ani odrobiny oczysz
czenia , lecz tylko nienawiść . gorycz, cielesne upodlenie. Nędza . jak i choroba, nie 
prowadzi do przeanielenia i niewinności, do pokory jasnej, i czystej , ale do upoko
rzenia pełnego jadu, złości i mściwości , do kompromisu , który skrywa rany i dręczącą 
dolegliwość. Ci, którzy nie urodzili się w nędzy. lecz upadli w nią. nigdy się z tym nie 
pogodzą, wiedzą bowiem lepiej niż tamci, że życie może również wyglądać inaczej. 

Nie godzę się na względny bunt wobec niesprawiedliwości; akceptuję tyl
ko bunt wieczny, gdyż wieczna jest nędza wśród ludzi. 
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